
Kjære leirdeltaker 

Nå gleder vi oss veldig til leir. Endelig kan vi samles på leir fra ulike menigheter. 
Det kommer tenåringer og ledere fra Mandal, Svennevik, Spangereid, Vigeland, Lyngdal og 
Kristiansand. 

 

Leirprest: Jonatan og Rebekah Petterson 

Leirsjef: Andreas Jensen – Ungdomsleder i Filladelfiakirken i Lyngdal 

Lovsangsteam: Fra Filadelfiakirken i Lyngdal 

 

En aktivitetsgjeng har jobbet med masse gøye aktiviteter, så dette blir gøy! 

 

Annen info 
Vi må fremdeles ta litt hensyn til covid-19.  

Det betyr at man må holde seg hjemme dersom man har symptomer. Gjerne teste seg på forhånd 
om man er litt forkjølet.  

Under leiren er det viktig med håndhygiene.  

Bading: Kun for de som absolutt ønsker en dukkert. Viktig at en leder er informert og at en leder 
har tilsyn.  

 

Tema for leiren: 
«Slipp det» Dagens ungdom kan oppleve mye press i forhold til skole, prestering, 
forventning og selvbilde. Vi ønsker at dere ungdommer skal få kjenne mer på gleden av å være og 
ikke la presset fra alle rundt styre livet ditt. Jesus ønsker å vise deg hvor verdifull akkurat du er. 

 
Misjon: På leiren vil dere få info fra «A New Life Ministries» En misjonsorganisasjon som er med 
på å gi ut Bibler. Ungdommene kan være med å gi et lite bidrag til dette om de vil. 

Pakkeliste 
Bibel, laken, sengetøy eller sovepose, toalettsaker, Klær til inne og uteaktiviteter, 
regntøy, varme klær, (sjekke værmelding før leiren kan være et tips) (Kan være lurt med 
noen klær du ikke er så nøye med i forhold til uteaktivitetene), (badetøy, badesko og 
håndklær for de som vil.), lommelykt til bibelsmuglingen og Godt humør. 
event. lommepenger til kiosk og pengegave til misjonen. 

 
Leir regler 
(Grove disiplinære problemer vil ikke bli tolerert og hjemsendelse av deltakeren vil være en reell 
mulighet) 

1. Det	er	møteplikt	på	alle	møter,	grupper	og	måltider.	
2. Ingen	forlater	campingen.	Ved	spesielle	behov	spør	Leirsjefen	først.	
3. Bading	skal	kun	foregå	under	oppsatte	tider	med	badevakt.	
4. Ro	på	internatet	og	campingområdet	kl:23.00.	Peisestua	er	åpen	fram	til	leggetid.	
5. Røyk,	snus	og	alkohol	er	ikke	tillat	under	leiren.	Viss	noen	mener	de	har	en	god	

grunn	til	dette	får	de	ta	dette	med	Leirsjefen.	
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6. Ikke	gutt	og	jente	alene	på	samme	rom.	
7. Besøk	på	hytta	/	rom	av	andre	utenfor	leiren	er	ikke	tillat.	De	kan	komme	på	møtet	

og	ellers	være	på	campingområdet.	
8. Mobil	legges	bort	på	møtene.	
9. Vinduer	skal	ikke	brukes	som	dør	eller	stol.	
10. Alle	dører	skal	stå	ulåste	om	natten,	i	tilfelle	brann.	
11. PC	og	stereoanlegg	er	ikke	tillatt.	
12. Verdisaker	oppbevares	på	eget	ansvar	og	Solstrand	tar	ikke	ansvar	om	noe	blir	

stjålet.	
13. Blir	noe	ødelagt	så	gi	beskjed	til	leirsjefen,	enten	det	var	et	uhell	eller	med	vilje.	

Hærverk	må	erstattes.	
14. Smil	og	vær	glad	for	hver	time	som	går,	så	skal	du	se	hvor	mange	venner	du	får!	🙂	

	
	

Programmet: 
Fredag 

17:00	Registrering	

18:00	Kveldsmat	

(19:00	Ledersamling)	

20:00	Kveldsmøte	

21:30	Bibelsmugling	

/kveldskos	

23:00	Ro	i	leiren		

00:00	Leggetid	

 

Lørdag 

08:30	Vekking	

09:00	Frokost	

10:00	morgenmøte	

(11:00	ledersamling)	

11:30	-13.:00	Aktiviteter	

13:00	Lunsj	

14:30-16:30	Aktiviteter	

(17:00	Ledersamling)	

17:30	Middag	-Taco	

(18:30	lovsangs	øvelse)	

19:30	Kveldsmøte	

21:30	leirkveld	

22:30	Pizza	

23:00	Ro	i	leiren	

00:00	Leggetid	

 

Søndag 

08:30	Vekking	

09:00	Frokost		

10:00	morgenmøte	

11:00	Rydding	av	rom		

(11.00:	Ledersamling)	

12:00	Middag-	Kylling	og	ris	

13:00	Hjemreise		

 

 
Med Vennlig hilsen  
Andreas Leirsjef og Hilde leirkoordinator. 
 
 
 
 
 
 


